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s.r.o., Třeboradick{ 1075147,18Z 00 Praha 8 provozovna Ledčice 233, 277 08 Ledčice

Kobylisy,

Intem{DředDissDol€čnosti k DroÝedeniNařízeníoochraněosobních údaiů
Společnost Bmlep s,Lo. je Správcem osobnich údaiú ve sňy§l! Nařizení Evrop§kého parlamentu a Rady (EU) 201ó1679 ze
dn€ 27, 4. 20ló o ochrmě fyzických osob ! souýislosti se zprrcoÝmnn osobíich úda,jůa o voliéB poh}bu těchto údajil a o
/L]šenisměnicc 95/46/Es (obecné nařizenio ochraně údaiú). (dále také ien ]ako..GDPR),
S cílem odpovédnéhopřistupu knakládáni 5 o§obniúi údaj i ! zických osob připodnikatekké aplovoai činnosti společnoši
přijimáne lenio lnitinipředpis_ k!€íý převádivýše uvedené práv.l předpisy na podmínky činnosti slolečnoši,

Píeámbul.

Nařizeni uvádi 4kladni principy pii nakládáni a zplacování osobníoh údajú§ důťúemna trmsparentnosl celého plocesu.
Uvedený]lji píincipy scbude rovnčžřidit činnost ! rámci naši společnosli.
]. Zplacování úda.jů,ať i€ natireno zákonem. ploládčno 2 !úle splávcc nebo po dohodé či se
osob, musí být l€gitinní a nesmíbýtv rozporu s lráuimi přcdpisy či moúlkou.
2, Kždézpracováni údajúmusi býlzaloženo na některém ze žákladnich důÝodů (právnlch iitulů pro zprcováni).
nejčaýčjiSe iedDá o srnluvni plíěni. výkon práÝníoh Povinnoslí či plněni zákonného opóýněíí. výkon vcřejllé Droci.
oPniliěni Zájem nebo zpmcovánína zák]adě souhlas, dotčcné osoby.
3, Kadý. kdo slrroEs,ďuje. dále zpracová!á a uclrovává osobni údaje, musijasnč vylnezit Gtanovn a býr schopcn l,ysvěnit)
sledovaný záňěr účelzPracoýání údajů.v našem připadč je záně.en řádné plněni uzavřených smluv o dodávce
neritickýoh i iiných médiía posk}továni s]užeb,
4, všechnt /núsoby a folmy. rozsah zpraco!áDí a doba uchová!áli údajúmusi býl Yždy přiněřenó účeluzpracováoi.
5, Pokud detaily zpracováni stanoví vetejnopiiui přcdpis. nelze se od nich vělšinou odchýli1 Kadé zpraco\ ,jn | \ e Veruj nam
Scktoru nusi nítja§ný zákonný podkl.d. takové zprucovániíelze nanmdir souhlasem s€.Ti}coleim údajů,
6 sPniÝce i zplacovalel osobních údajůmusí osobní údajc patřičně zab€zp€čit a chÉnit or8ariačnimi a lechnickyini

nllÉ'mi

\,-,1.oopo\,ddIl(,l,it \n,i/r',,.o\áni,

7, Zpmcováni by mělo být vůčidotčcným §zickým osobám prováděno íérově, kor€ktíě a tránspárentně, ]nfomace o
zPmcoÝáíí posk}tované slbjeklu úclajůilusi býrzřetelné, jednoznačnéa sřožúnitelné, v rozsahu odpoýidájíciBu

íÁdměřnč z.sahoÝat do §ouk.oúí. spiivci mohou vo]ft ruzné přiméiené ploslřcdky zprreovéni. v
8, Zpracováni.€§di
připadě modcmích techDologiijsou Ýš.t povinnizvážit Dová.izika i dopady do soukomí jednotli\cú, Zejnéna musi uvážit
důvodnosl a opíávněnoý každéhosdileni čizveiejněnine8ativnichčiji.ak citlivých údajů.
9, Po naplDěni účeluzp.acoÝáni je dána povinnoý osobní údaj e zI ikvidóvát. Delši dobu uchovei moho]' Ý'n.vii ?ilr.nná
plavidlaprc ďclrivacjnebo Zvlášnri využiváríúdaiú Gtáňi stali§ti.ká služba, nemocenské adúchodo!é pojištčniapod.).
l0 V ánci Ei] je v každéčlenskézeni 2ďučeoa unilikovdá ochrana o§obnich údajů.ktelou stBnovi obecné nařizeni
(GDPR), Předávat osobní údaje nimo Evropsko! unij lle jen za splněni dodatečných plaÝidel nebo za ulčirých okolnosti.

jakoje napi, plnčnismlouvy

člán€k l

Zákládní Doimv

a

Se

slbjeklen údajů.

d€finic€

osobnin údajen je kždá informrce

o

idenlifikované

iebo

identifikovatelné ryzickó osobě (subjékru údajů),

1dentifikovatclnou §zickou osobouie lyrcká osoba, klelou lzc piímo či n.piiDo idénlinkoval. Zejména odkazem na ulčitý
ideílil']kálol (iméno, piijmcni. číS1o.Síťoťident!fikíor) nebo na jeden či vicc zvláštních PNkú t}rcké. lyziologické,
8enetické. Psychické. ekononické, kujtuainebo spolcčenskéid€ntitylé1o lyzické osoby,
ZVLášhi kategolie osobních údajů
Jde pouzc o nové označenicitlivého osobíího íldaje. JcdnáSe o lakový osobniúda,j, ktery sám o Sobč núžepoškodi( fyzickotr
osobu ýe společno§Li. Ý zaměstnáni, ve škole či nrúžezapllčinil je,ji diskiminaci, Takový osobni í,daj qŤovídá obvykle o
rasovém či ehickém pi]vodu. po]itický.h názorech. nábožen§kém vyz!íni či tilozofickén přesýědčeni ncbo čleDýli v
odborech. piipadnč docházike zp.aco!áni genetických údajů.biometrických údajú 1a účelemjedincčnóideniifikace l}Zické
osob} aúdaiůozdralolnim stavu čio sexuálnim žiyotě nebo sexuá]ní orientaciryzické osob),

Subjektúdajú

srrbiekem údajůjc tyzická osob4 jížse osobni údaje rýkaji. a klerouje možnédlc osobního údaje identifikovat nebo kcráje
splávce osobnich ťrdajů
Splávccm ]e §zická nebo plávnická osoba ktení určuje účelya prostřcdk} zp.acováni osobnich údajů a za zpracoÝjni
priúáňě odpovidá, Ncni-li v těchio zaladách nebo podmínkioh konk.élni §lužby Uvedcno.jinak platí, že splávcem osobních
Zpraco!ale] osobnich údajů

Zpracolatelemjc s/zická nebo pniýnická osoba, ktcÉna základč pobnů správce zpEcová}á pío správce osobniúdaje,
Zpracováni osobnlch údaji]

Zplacová]ii je jakákoli opeíace nebo soubor operaci. která je ploÝaděna s osobnini údaji ncbo Soubory osobnich údajů
pomoci čj bez pomoci auiomatizovaných posttpú jako je Shlonážděni. unmc!áni. uspořádáni. stluklurování. uloženi.
přizpúsobeni ncbo pozmětlěni. vyhledáni. nan]édnu!í, použili. zpřhtupnění přenosčn. šiřeni nebojakókolijiné 7pfislupněni.
olDezeni. výmaz nebo jejich zničeni,
seřuení či
^ombino!áni.
upravuje zp.acolani osobnich údajú?
.1alý píávnipředpis
Zpraco!úi osobnich údajůse řidi zcjména naři7€niú Evropskiho par]menlu a Rady (EU) 2016/679 ze die 27 .ltbná 20l6
o ochraně ryrických osob l soulislosli se zplacoviiním osobnich údaji]La o volném pohybu lěchto údajú a o zrušeni směmjce
'), Nďodni ptedpisy Ďohou
95/46/|5 (obecné nařizení o ochmč osobních údajú).(dále,jen pod anglickou lkntkou
'GDPR
v něktelých připadech, tam kde to GDPR ptipoušti. šmovit odlišná pÉlidla. Ta upťavuje zákon č, I0l/2000 sb. o ochfuč
osobních úda]ú.v. zně]rí pozdějšich předpisú,
Kdyie morné osobni údaj. zpracovávat?
Pro zakonné zpkcováni vašich ósobnich údajl] nusíbýt naPlněna alespoňjednaz podmínek uvedenýoh ! članku 6 GDPR V
příFdě. že sejedná o zvláštni kategoie osobn'ch údajú,nlsi bit naplněna alespoň iedna z podninek uvedcných v č]ánku 9
GDPR, v obou piípadeclt pak nusi býl dodúenyzáSady zpEcování osobnich údajůuvedcné y článku 5 GDPR,

Článek2

Rozsah zDra.ováni osobních údaiův rámci sooleč no§ti
ZDrd.oýáíi osob.ich údajů ye společDoýi

Zaiišťuieme dodálky .nergeti.kých i jiných médiíiednoni!ýn odbělalelům v ránci existujici loká]ni dislribučni soustavy
(LDS) i nimo ni, Posk)4ujeDe rovněž t9lekonunikační služby, Nčktcléosobní údaje isou nezb)'tné pro účclypřípmvy
§nllvn' dokuĎentace, vyšaveni a zaslání lyúčlovánia plovoznich sděleni,jakož ik za,jišlčníči posk)rnúi dalšlch služeb.
Niže uvádime,jaké osobníúdaje odběratelú poliebujene při posl§4nuti konkótni služby zpmvidiavědéL.

vytvořenía sDráva

smluÝn í dokun€ntace

a) oslovení (volitelné)
b)jméno (u všech osob Ý
c)

- dodáykv energií á nédií

ránci snlouvy o dodálce elcleii a médií)
přijmení(u všech osob v rámci$nlouvy o dodávce energiJ amédji)

e) jd€nlifi

kačni/daňo!é čhlo

g) teleloini čislo (nebo čhlá. budou_linán sdčlcDa)
h) čh]o fďu (pokudnám bude §dě]eno)
i) údaje o způsobu úhfudy platby/plateb

j) číslozákaznika/zákaznického účtu/smluvniho vaahu (je-li lyžadováno dle intcmich předpisů)
l)

čhlo vyúčlováni/ faktlr

m) čislo odbčmého nrista

!) čislo oTE (v]žaduie-lise dle dodavalelskich smlu!)
o) techiictá specinkace odbčrnéhomista (\,yžadujeti Se dle dodavatelských §nluv]
vytvoření a sDráýa smluvni dokumentace- Doskyiování ďužeb
Nejde,]i o připad ad hoc posk)4nuté služby. výkonu či Pnce a uzavííáJi se ina posk),ínuti služby smlouÝa
shromaďovat následuiici osobni údaie:

b).l]néno (u všeoh osob ! íáDci sfilouvy o poskylnuti služby)
c) přijúeni (u !šech osob v lámci smlouvy o posk),tnulí Služby)
e) identilikačni/daňo!é čis1o

lclelbnni čís]o(nebo čisla pokud nám budou sdělena)
h) čislo faxu (pokud nánr budesděleno)
j) údaje o rpúsobu úhlady platby/plaleb. popi, záloh
j) čislo záku nika,/zakaznického účlu/Smluvniho lztahu (je-ljvyžadováno dle intemich předpisů)
8)

1)

čh]o q,účto!áni / li]ktul

čÉnek3

toternízDracoÝánío§ob.ích údaiůýráúci§oolďnosti

.i,!

Klomč osoblich údaji Souviscjicich Splnčnim dodávek ener8ii a da]šich médii an€bo poskrtoÝánin ďužeb zpncovává
společnost datši rypy osobnich údajú,Jsou 10 osobni údaje ! ránci osobni a nzdové činnosti společnosti (zejména údaje
Zevidence píacolnich smluÝ, mzdové a dalši nároky, sociálni zabezpečeni a zdravotni pojišěni). dálc údaje vyPlýlaiici
z ohaE}iteN činnosli společnostj (zejnéna piedpoklaó pro !ýkon píáce- certilikace a zvláštni opráuční. údaje pro
živnostenský čijiný veřejný lejýiik, údaje ve !áahu kochranč zdravi a b€zpečnosti při pníci včeLně elideice práco!íich
úrMů- údaje o dosžcnémvzdčláni a zvláštni kÝalii]kaci apod.), v rámci opnivněného zájmu .ovněž společnosl 7rraco!ává
údaj€ potřebné krozesi]áni praliclelných infomačnich enailů a to po dobu lNáni obchodniho !žahu a dvou lct od poslcdni
uskutečněié obiednáýky,

Tenlo t}p osobnich úda,jů jsou opráv!čni shromažd'ova1, evidoval a dále snimi pncoÝat pouze pověieni pracovnici či
extemisté společnoýi. kteři vykonávaji púsobnoý společnosli v lon klerén konkréúinúseku činnosti, Takovi prrcovníci
plně odPolidaji za to. že slou činno$ budou §tíiktné vykonávat podlc uvcdenélro Naiizeni a dalšich souvisejícich ptedpisů a
podle tohoto interního dokumcnfu Společnosti, Dále odpovídaji /,§ 10, že takovéjini ,placovávané osobni údaje ryzických
osob n€4ří5lupní neoprávněným osobám a anije nepoužij i k j inénu účelu,než ie plDčni sm]uv a Zákonných požadavk,l,

čbnek4

trloženiá sDřá!á osobnich údiiů
Vzhlcdcnr kc skutečnoši,že Společnoý zpracovává za§adně osobni údajejen ňa zakladé dvou ákonných podk]adů. a tčni
jsou plnčnísnlLluiho váahu na základč uaviené sĎlouv} (4lalidla o dodálkách energii anebo o posk!,huii ďužby) a
č]nnost nazákladě píávnich piedpisů (zpravidla p*sonálni. Mdová, Sociálni, zdravotnia daňová €enda),
osobní úda.ie !e váahu kp]nčníuzavienýchsmluvjSou uchováványjď nraterializované. Dk denaleria]izoýané podobé !e
forúčnosičúdal a uloženy v ámcipodnikové počitačovésitč s piístupcn pro ýybrané aoprávnčné amčstnance,
Pokudjc zapotřcbi osobníúda.je dále zpraco!ávat pro účelyvyúčtováni poskylolaných plněni a slúžeba plněni zákonných
poýiinoýj (7ejnéna na úseku dani a poplatků). lze tako!é údaie posk)lnout smluvDím paúneŇm společDoýi vykonávajicin
plo spolcčnoý zákonem požadované úkony a zpraco!áni, TakoÝi sn]uvni parlneti na,ji ý toň připadě postaveni splávce
osobnich údajůa jsou,a!óáni ke ýejnéúu Zpúšobu ochrmy dat ajejich zptacovánijako Společnost sama,
Pokud společiost ýyuživání datové úložištéňimo svou základni počilačovoua komtlnikačnj siť. ie posk}tovalel lakoÝého
úložištčýá2án Sňluvnim váahcm ke spolcčnoýiapliízá5adně poýinnostisp.ávce údajůve slejnéíi lo^ahu,

Čhnek5

Nakládánís o§oboími údáji
slbjekt údajlr je §polečností inlomován o proce§u nakládáni sjeho osobnini údaji. a to bud'pod]c povalry pŤipadu přímo ve
Smluuí dokunrenlaci mebo cestou sanostatných podrobných pisemDých souhlasů s účelema roz§ahem zprucování,
Společloý shronažďrúe a nkládájen takové osobní údaje. kteléjsou nezb],tné pro !ýkonjeji dodavatelské činnosti. jakje
bliže uýedeno \ článku 2 shora.
Kardý subjekt osobn'ch úda;úje oprávněn zjisln lo^ah osobnlch údajů,jež společnost 7nfucovává, Dáleje sub,jekl údajú
opiiuěn kdykoli odvolal svťúvýslovoý souhlas se zpúcováním osobnich údajů,v takovém pŤípadčjc titu]em pro
zpmcování osobních údajúsmluvni vzra]r po dobu. kdy trÝá a po jeho skončeni jen pro účelystanoýené dalširĎi akony a
plávnini ptedp]sy. V připadě. že by nesoúhlas se zpíacovánim osobnich údaj,] debo jeho odvolóni bláilo včinnoýi
dodavaiclc. by]o b} nunro sm]uui váah Uko!čii. pokud by nadálc nccxistoyal žádný zákonný důÝod pro zplaoování

Subjekl údajlr ná piilo na přenositelnoý osobnich údajů,klcró o nčm spolcčnos1 vcdc, Přcnosii.]noý Se realizuje za
technických aorganizačnich podmntek §právce údajúv přjměřené době. Pt'padně za náhmdu souvisejicich nái]adů.
Pomine_li potřeba osobniúdde nádále 7nracovával zdlivodu ukončeni snluvniho váanu anebo zdiku existence zákonného
důvodu. učiníspolečnoý všechna potiebná opatiení. aby osobní úda.je nebyly nadál€ přisiupné. 5 výjimkou. kd} isou
poltebné pro ý}potádáni i §končeného snluvniho ÝZtaiu úebo podte zllálhich předpisů (danová a celní evidence. účelni
doklady a podobně), Da]šízpmcoýáni iakových údajú.ktelé již neryžaduji identitjkaci. je možné pro účetnia stalistioké

člán€k6
zá!ěrečíá ustanoteíi

Tento inlerni předpis zpracovává na konkťétni podmínky společnoýi obsan výše trvedeného Nařízeni, které je nadále
ZákIadnim prumenem úprav} režimu osobních úda.jú.

Sprálce údajůje oprávněn. ale i povinen 3klualizovat lento vnitřní předpis podle dalšího výloje na úseku ziskáváni.
4rlacováváni a uchováÝmi osobnich údajú,
Všjchij pracolnici správc€ údajú. kteří se jakýmkoli způSobem doýáÝaji do souvisloýi se zpmcová!ánin osobních údajů,
jsou povinnistliktnč Sc řidit uycdenou platnou práWiúpŘlou av co Ďožná ne,jýětši n!ře šetřit sň)slléto právni úpravy
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